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  ايرانیايرانی  بلوطبلوط  زوالزوال  ازاز  متأثرمتأثر  وو  سالمسالم  هایهایتودهتوده  بربر  اقلیمیاقلیمی  متغیرهایمتغیرهای  تأثیرتأثیر  مقايسهمقايسه

((QQuueerrccuuss  bbrraannttiiii  LLiinnddll ). ).آبادآبادخرمخرم  شهرستانشهرستان  دردر  

  

 چکیده

شناسی اقلیم شناسی درختی )یک شاخه از علم گاه روش از استفاده در این پژوهش با
در  ایرانی بلوط زوال از و متأثر سالم هایتوده درختی( تاثیر متغیرهای اقلیمی بر

 نمونه 12 و سالم درختان از نمونه 12 بررسی شد. پس از انتخاب آبادشهرستان خرم
 با متر( دیسکهایی تهیه سپس 30/1در حال زوال، از ارتفاع برابر سینه ) درختان از

 Corelافزار نرم از و پهنای دوایر رویش با استفاده عکسبرداری اسکنر از استفاده

Draw افزار سپس با استفاده از نرم  گیری شد.دازهان TSAP وARSTAN  به ترتیب
از نزدیکترین  .گرفت انجام منطقه گاهشناسی تهیه و هانمونه بین زمانی تطابق

 ضریب از استفاده و با دما تهیه و بارندگی هایداده منطقه، هواشناسی ایستگاه
درختان بررسی شد.  سالیانه یشرو هایحلقه روی بر آنها تأثیر پیرسون، همبستگی

داد که هر دو سری زمانی از فاکتورهای اقلیمی یکسانی تاثیر  نتایج این مطالعه نشان
پذیرند و درجه حرارت در طول فصل رویش و پیش از آن روی هر دو تاثیر می

میالدی روند رشد درختان تقریبا مشابه بوده، ولی از این  2010تا سال  .ای داردمشابه
به بعد در منحنی رویش درختان در حال زوال یک افت رویش مشخص  سال

مشاهده شد که احتماالٌ به خاطر تاثیر آفات و شروع پدیده زوال در درختان بوده 
است. از این سال به بعد علی رغم افزایش بارندگی در چند سال اخیر نسبت به 

شد و این به آن سالهای قبل، افزایش رویش در درختان در حال زوال مشاهده ن
معناست که با توجه به تاثیر عوامل ایجاد کننده زوال و در نتیجه کاهش فعالیت الیه 
زاینده درخت، درختان احتماالً  توان رویش مجدد خود را از دست داده و حتی با 

 بهبود شرایط اقلیمی امکان از سرگیری رویش در آنها وجود نداشت.

 بارندگی. دما، رویش، دوایر پهنای ال،زو ایرانی،  بلوط: يکلید واژگان

 1 کریموند ناصري صدیقه

 *2پورسرتیپ الدن

 3يمراد مصطفی

 4سوسنی جواد

 خاتم صنعتی دانشگاه ، جنگلداری گروه ارشد کارشناسی 1

 ایران بهبهان، االنبیاء

 خاتم صنعتی دانشگاه کاغذ، و خمیر صنایع ستادیارگروه 2
 .ایران بهبهان، االنبیاء

 االنبیاءخاتم صنعتی دانشگاه جنگلداری، گروه تادیاراس 3
 ایران  بهبهان،

 دانشگاه کشاورزی دانشکده جنگلداری، گروه ستادیارا 4
 ایران آباد،خرم لرستان،

 مسئول مکاتبات:

poursartip@bkatu.ac.ir 
 
 05/11/94تاریخ دریافت:  

 05/04/95یرش: تاریخ پذ
 

 

 مقدمه
ر بسیاری از كشورهای جهان د ومیر جنگل اخیراًمرگ

 اكثراً به توسط محققین زيادی گزارش شده است كه

 گرما تنش و سالیخشک به مربوط و هوايی آب تغییرات

 ما نیز كشور در[. 3 و 2 و 1] شده است داده نسبت

 يرانیبلوط ا هایومیر گونهو مرگ مطالعات متعدد، كاهش

 كه[. ازآنجايی5 و 4] سراسر زاگرس نشان داده است را در

ها، علت اهمیت زياد جنگل به گسترده، ومیرمرگ اين

شده است، محققین مختلف به دنبال داليل  نگرانی باعث

 از ناشی بلوط، ومیرمرگ احتمالی اين واقعه هستند.

 غیرزنده و غالباً  و زنده پیچیده شامل عوامل فرآيندهای

 [. با وجود سازگاری6] است مختلف عوامل از تركیبی

 خشکی به برای تحمل فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی

 غیر روزنه و هدايت كنترل های عمیق،ريشه مثالعنوان)به

 تنش [، در اثر افزايش7بلوط ]در  (كربن تثبیت ایروزنه
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ی راحتبه درختان ها،خشکی و از دست دادن اين سازگاری

 [.6] یرندگقرار می زاديگر عوامل استرسدر معرض 
اصلی زوال  عوامل از يکی عنوانبه سالیبنابراين خشک

 تضعیف يا و [8] آب جذب كاهش طريق گونه بلوط، از

 هایقارچ مانند ديگر زایاسترس عوامل برابر در درختان

رو محققین ازاين .رودبه شمار می [6] آفات و زابیماری

أثیر اقلیم و عوامل اقلیمی روی مختلف به بررسی ت

يکی از  [.9] اندومیر درختان و خصوصاً بلوط پرداختهمرگ

-علومی كه در اين راستا مورداستفاده قرار گرفته علم گاه

 [.3] است 1 شناسی درختی

های گاهشناسی شناسی درختی كه يکی از شاخهاقلیم

دهد كه اهمیت درختی است، اين امکان را به محقق می

 يیبی يک عامل محیطی )مانند يک متغیر آب و هوانس

همچنین [. 10] را در برابر قدرت درخت، بررسی كندو...( 

بینی زمان مرگ درختان توان برای پیشمی از اين داده

های رويشی [. درختان، ساالنه حلقه12 و 11] استفاده كرد

-گیری و پهنای حلقهبا پهنای متفاوتی تولید كرده و شکل

درجه  گیرند از بارندگی ور محیطی كه شکل میها د

ين با استفاده از مطالعه ؛ بنابراشوندمی متأثرحرارت محیط 

توان به های رويشی درختان میتغییرات رشد حلقه

 [.8برد ]یرات اقلیم بر رويش درختان پی تأث

های ی بر تراكم حلقهسالخشکیر تأثدر رابطه با 

–Quercus petraeaط درختان، در توده خالص و مخلو

Pinus sylvestris پهنای حلقهكه  در فرانسه مشخص شد-

در اثر كاهش رطوبت خاک  شدتبههای هر دو گونه 

های ی بر تراكم حلقهسالخشکو اثرات  كاهش يافته بود

های رويش در توده مخلوط كاج و بلوط نسبت به توده

ق . همچنین در تحقی[9]، افزايش يافته بود هاآنخالص 

 Quercusو  Quercus petraea ديگر كه بر روی دو گونه

rubra ی سالخشکگرفت مشخص شد كه  در آلمان انجام

ی در رشد شعاعی بلوط قرمز داشته، توجهقابلكاهش 

، رشد شعاعی بلوط بهبود دو سالحال پس از يک يا ينباا

ی و سالخشکاست با تکرار يافته اما در آينده ممکن 

تر در ماه آوريل رشد درخت محدود شکو خ شرايط گرم

 گرفتهانجامكه تاكنون بیشتر مطالعات يیازآنجا[. 13شود ]

بر روی زوال و خشکیدگی گونه بلوط در زاگرس، بر روی 

 و خصوصیات [14]وبلندی یپست هایعامل ارتباط بررسی

بلوط  زوال با گسترش[ 15]رقابتی  هایمحیط

است، مطالعه حاضر با  بوده  (Quercus brantii)ايرانی

درختان در حال زوال  رشد بر یخشکیر تأثهدف ارزيابی 

بلوط ايرانی و تعیین سال شروع پديده زوال در درختان 

 .استآباد خرم شهرستان اين منطقه در

 

 هاروشو  مواد

 اقلیمی هایداده و موردمطالعه منطقه

شوراب  منطقه هایجنگل از بخشی شبانان،مله منطقه

 استان درختی هایزيستگاه نيترمهم ازكه يکی است 

كه به ترتیب بین طول و عرض جغرافیايی،  است لرستان

 ارتفاع و 33◦ 32′ تا 33◦ 30′ یشرق 48◦ 12′ تا 48◦ ′10

 نيا یاصل گونهو  دارد قرار دريا سطح از یمتر 1200

است.  (Quercus brantii Lindl) یرانيا بلوط شگاهيرو

 منطقه خاک زاگرس، یشناسنیزمی سازندها واسطهبه

مجموع  .است [16] یسنگ و عمقكم اریبس یطوركلبه

ترين نزديک از ماهانه دمای میانگین و بارندگی هایداده

، آبادايستگاه هواشناسی فرودگاه خرمهواشناسی ) ايستگاه

 تهیه كیلومتر از منطقه موردمطالعه( 5با فاصله حدود 

 های هواشناسی ايستگاه موردنظر،با استناد به داده. گرديد

 به سال ماه نيترگرم و نيسردتر حرارت درجه متوسط

 معموالً بارش .است گرادیسانت درجه 6/30 و 5/5 بیترت

مه )خرداد(  ماه تا اكتبر )آبان( ازه ماه 8 دوره کي طول در

 منطقه نيا در ساالنه بارش متوسط كل افتاده و اتفاق

 آغازفصل رشد تقريباً از ول ط .است متریلیم 2/411

 منحنی ترسیم .است( مهر) اكتبر اوايل تا( فروردين) آوريل

 2014تا  1964ساله ) 50های بر اساس داده آمبروترمیک

-می نشان سال طول در را خشک ماه 5 میالدی(، حداقل

 .(1دهد )شکل 
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 میالدی 2014 تا 1964ی هاسالبین  آبادخرم واشناسیه ايستگاه نمودار آمبروترمیک - 1 شکل

 رویشی هایحلقه آنالیز و نمونه انتخاب 

 12پايه از درختان سالم و  12در اين مطالعه تعداد 

 يک درپايه از درختان در حال زوال بلوط ايرانی كه 

حدود ) بودند همسال تقريباً قرار داشته و قطری محدوده

رتفاع برابرسینه اقدام به تهیه انتخاب و در اسال(  35

ديسک از اين درختان شد. الزم به ذكر است درختان 

مورداستفاده در اين مطالعه توسط اداره منابع طبیعی 

آباد قطع شده بودند. كلیه درختان مربوط شهرستان خرم

-به اجرای يک طرح جنگلداری مبنی بر تنک كردن جست

-ی كافی به پايهرسانهای درختان بلوط جهت بهبود و آب

ها مجوز قطع را داشتند. مانده بوده و همه آنهای باقی

های در حال زوال انتخاب شدند عنوان نمونهدرختانی كه به

ها و زرد همگی دارای عالئمی مانند خشکیدگی سرشاخه

رنگ در تنه ها و در تعدادی، تراوش صمغ تیرهشدن برگ

 درخت بودند.

 به رويشی، دواير بهتر حوضو منظوربه هاسپس نمونه

 خوبیبه 400 و 100 شماره سمباده از استفاده با ترتیب

 تا شدند مرطوب درجه 90 اتانول شدند و با داده صیقل

 بعد مرحله در پذير باشد.خوبی امکانبه دواير تشخیص

( dpi2400 تفکیک قدرت )با اسکنر وسیلهبه هانمونه

 افزار گرافیکینرم های رويشی باشدند و پهنای حلقه اسکن

(COREL DRAW X5) اندازه مترمیلی 01/0 دقت با-

های رويش در گیری پهنای حلقهپس از اندازه .شد گیری

 در TSAPافزار دو جهت شعاعی، تطابق زمانی توسط نرم

تطابق  شامل تطابق اين شد. انجام رويش هایمنحنی مورد

 ی هر دوهاگیریاز اندازه آمدهدستبه زمانی هایسری

 هایسری سپس است. ديگر باهم هاشعاعی نمونه جهت

 تا و گرديد مقايسه باهم درخت همه از آمدهدستبه زمانی

گرفت. در  صورت هاآن بین الزم زمانی تطابق امکان حد

 ARSTANافزار ها با استفاده از نرممرحله بعد كلیه نمونه

شی )مانند های روياستانداردسازی شدند تا اثر ساير گرايش

های پهنای حلقه سن( حذف گردد و بتوان تنها اثر اقلیم بر

 [.10رويشی را مطالعه كرد ]

های سپس منحنی رويش )سری زمانی پهنای حلقه

 رويشی( مربوط به تمام درختان منطقه موردمطالعه به

دست آمد. برای بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر رويش، 

شروع فصل  ماه قبل از 6پارامترهای اقلیمی مربوط به 

ماه از فصل  6رويش )شهريور قبل از شروع فصل رويش( و 

ضريب  رويش جاری موردبررسی قرار گرفت. درنهايت،

 با موردنظر اقلیمی پارامترهای بین همبستگی پیرسون

با استفاده  ساله 38 دوره يک طول سالیانه در دواير پهنای

رهای الزم با و نمودا محاسبه SPSS 17 افزارهایاز نرم

 ترسیم شد. Excelافزار استفاده از نرم
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 نتایج و بحث
از  متأثرو  درختان سالم هایحلقه گاهشناسی

 زوال

رويشی درختان در  هایحلقه پهنای گیریاندازه از پس

 هر رويش میانگین حال زوال همانند درختان سالم منحنی

 رويش میانگین منحنی بدين ترتیب آمد، دست به درخت

 میانگین با و شد تهیه موردنظر منطقه درختان تمام

 ،ARSTANبرنامه  كمک به منطقه درختان تمام از گرفتن

گاهشناسی درختان سالم و در حال زوال منطقه ترسیم و 

 (.2 با يکديگر مقايسه شدند )شکل

 

 مترمیلی برحسب موردمطالعه در متأثر از زوال و سالم بلوط درختان گاهشناسی-2 شکل

 در حال زوال درختان گاهشناسی در اين مطالعه طول

 هایهمبستگی به توجه با. گرديد ثبت سال 38و سالم 

درختان سالم و در حال زوال و  هایگاهشناسی بین موجود

در طول دوره مشترک  هاآنالگوهای رشد مشابه بین 

توان نتیجه گرفت كه هر دو (، می2010-1977)

-می ریتأثای يکسانی منطقهگاهشناسی از فاكتورهای 

 .پذيرند

 آمدهدستبه هایکرونولوژی مقایسه

مشابه  باًيتقرمیالدی روند رشد درختان  2010تا سال 

 طبیعی یهاستگاهيز در احتماالً هاآن چراكهبوده است 

 [. اين يافته17ی در حال رشد بودند ]انخوردهدست نسبتاً

 است (1989ان )و همکار LeBlanc هایيافته با سوناهم

 یسالخشک از قبل در حال زوال بلوط كردند عنوان كه

[. ولی از 18] داشت سالم درختان از شعاعی كمتری رشد

اين سال به بعد در منحنی رويش درختان در حال زوال، 

يک افت رويش مشخص مشاهده شد كه احتماالٌ به خاطر 

 آفات و شروع پديده زوال در درختان است. الگوی ریتأث

 سالآغاز  در درواقعپهنای دواير، شروع پديده زوال را 

افزايش  رغمیعلدهد. از اين سال به بعد نشان می 2010

های كه به استناد داده های اخیربارندگی در برخی سال

تا  2010از ايستگاه هواشناسی، از سال  آمدهدستبه

 متریلیم 5/39، 2/28،1/33،30،3/30به ترتیب  2014

ت، افزايش رويش در درختان در حال زوال بوده اس

 ریتأثشود و اين به آن معناست كه با توجه به مشاهده نمی

كاهش فعالیت اليه  جهیدرنتزوال و  جادكنندهياعوامل 

زاينده درخت، درختان توان رويش مجدد خود را 

و حتی با بهبود شرايط اقلیمی امکان  انددادهازدست

 ود ندارد.وج هاآنی رويش در ریازسرگ

 بر متوسط دمای ماهیانه و فصلی ریتأث

 از زوال متأثرو  سالم درختان گاهشناسی

نشان داده شده است، رابطه  3كه در شکل  طورهمان

های حلقه گاهشناسی ماهیانه منطقه و دمای بین میانگین
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 داریمعن ریغها مثبت و هر دو نوع درختان، در اكثر ماه

های فوريه و در ماه رختان سالماين رابطه تنها در د .است

دار است. در درختان در حال ( معنی٪5 جوالی )در سطح

های ژانويه و سپتامبر باالترين زوال درجه حرارت در ماه

دهد. درجه حرارت در طول فصل همبستگی را نشان می

مشابه  ریتأثرويش و پیش از آن روی هر دو نوع درخت، 

 از ماه آوريل تا سپتامبررويش يعنی  فصل طی دارد اما در

است  داشته Q. brantti روی را دارتریمعنی اثر

، اثر متوسط درجه حرارت بر رشد درخت طی بیترتنيابه

(. در كل درختان 4 ی فصل رويش بیشتر است )شکلهاماه

درجه حرارت ماهیانه و فصلی  ریتأثسالم بیشتر تحت 

ه حرارت رجو باالترين ضريب همبستگی با د اندقرارگرفته

 اند.منطقه را از خود نشان داده

 

 

 
 5داری در سطح معنی)*:  موردمطالعهماهیانه در منطقه  دمایبلوط ايرانی و متوسط  زوال از متأثرهمبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و  -3شکل 

 درصد(

 

 موردمطالعهمنطقه  و دمای فصلی دربلوط ايرانی  زوالمتأثر از همبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و  -4 شکل

* * 
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 بر متوسط بارندگی ماهیانه و فصلی تأثیر

 و متأثر از زوال سالم درختان گاهشناسی

 هر دو گاهشناسی و در منطقه موردمطالعه، رابطه بین

های سال منفی و غیر منطقه در اكثر ماه بارندگی مقدار

م و دار است. اين رابطه در ماه مارس در درختان سالمعنی

در ماه آوريل و می در درختان در حال زوال، مثبت و غیر 

های آغاز فصل رويش( است. باالترين دار )ماهمعنی

، به زوالهمبستگی مثبت و منفی در درختان در حال 

 (.5 ترتیب در ماه آوريل و ژانويه مشاهده شده است )شکل

های پیش از فصل رشد )اكتبر تا مارس( همبستگی ماه در

دار بین گاهشناسی درختان سالم و در معنی و غیرمنفی 

 اما در طول فصل رويش حال زوال با بارندگی وجود دارد؛

دار است. در درختان زوال اين رابطه مثبت و غیر معنی

درواقع اثر منفی متوسط بارندگی بر رشد در هر دو 

درختان در پیش از فصل رويش بیشتر از فصل رويش 

 (.6 است )شکل

 

 موردمطالعهبلوط ايرانی و متوسط بارندگی ماهیانه در منطقه  زوال از متأثرهمبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و  -5شکل 

 

 موردمطالعهبلوط ايرانی و متوسط بارندگی فصلی در منطقه  زوال از متأثرهمبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و  -6 شکل
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لیم درختان و اق شناسیگاه بین مقایسه ارتباط

 یافته بلوط ایرانیسالم و زوال

يافته های درختان سالم و زوالدر مقیاس فصلی، حلقه

 به درجه حرارت تابستان و بهار، پاسخ مثبت و غیر

هر دو  ،نیزماهیانه  مقیاس داری را نشان دادند و درمعنی

 ها اين پاسخ را نشان دادند كه تنهانوع درختان در اكثر ماه

كه  دار بودجوالی معنی و های فوريهالم در ماهدر بلوط س

( )چوب 2010و همکاران ) Doležalهای همسو با يافته

زمستان قبلی ارتباط  و آغازين در بلوط با دمای پايیز

و  Brūmelis (2012 ،)Sohar و Matisonsمثبتی دارد(، 

( )در مقیاس فصلی، چوب آغازين در 2014همکاران )

 و زمستان حرارت فصل درجه با مثبتی بلوط همبستگی

 ممکن هوا دمای درواقع. [21و  20و  19] استبهار دارد( 

 كنترل با را غذايی مواد ذخیره مستقیم طوربه است

 قرار تأثیر تحت گیاه دروساز سوخت و تنفس فتوسنتز،

 [.22] دهد

داد همبستگی  نشان ماهیانه مقیاس در حاضر مطالعه

بلوط با  يافتهزوال و درختان سالم رويش منفی بین

ها وجود دارد. اين يافته بارندگی در اكثر ماه متوسط

Berninger (2010 )و  Hilasvuori یهابا يافته سوناهم

كردند واكنش رشد بلوط به بارش تابستان  عنوان بود كه

فصلی، تنها در فصل رويش  [ در مقیاس23مثبت است ]

كه اين در درختان سالم، اين همبستگی مثبت بود 

همسو با  ؛ كهدار بودیمعن یرغهمبستگی در هر دو مقیاس 

ای كه بر روی ( بود كه با مطالعه2001) Cedroمطالعات 

( Pseudotsuga menziesiiرويش شعاعی گونه دوگالس )

ی فصل زمستان و ابتدای هاماهانجام داده بود، دمای باالی 

ی درختان ين عامل تأثیر افزايش رويش شعاعترمهمبهار را 

دانست و اثرات بارندگی را بر روی رويش شعاعی درختان 

[. شايد بتوان دلیل 25و  24ناچیز گزارش نمود ]

را،  به بارندگی حاضرگونه در مطالعه يناكم  العملعکس

های انتخابی در جهت شیب قرار گرفتن بیشتر نمونه

و فراهم بودن رطوبت كافی  موردمطالعهشمالی منطقه 

  های قبل دانست.بارش سالحاصل از 

 درختان رويش بین مثبتی در اين مطالعه همبستگی

 مارس ماه در حرارت و بارندگی متوسط درجه بلوط با

های زمستان داشت. افزايش بارندگی در ماه وجود( اسفند)

رطوبت خاک را افزايش داده و با فراهم بودن دما و 

و  نمايدبارندگی، شروع دوره رويش را زودتر فراهم می

 دوره مقدار كند كه هرچهطول دوره رويش افزايش پیدا می

باعث  باشد ترمناسب رشد برای شرايط و ترطوالنی رويش

 متناسب [. افزايش26] شودافزايش رشد درخت می

 كافی بارندگی همراه به( فوريه) ماهبهمن در دما متوسط

 را مهمی نقش آغاز چوب تشکیل در رويش فصل آغاز در

 .كندمی فااي

 گیرینتیجه
اثر برخی متغیرهای اقلیمی بر روی  تحقیق اين در

يافته بلوط ايرانی موردبررسی قرار  درختان سالم و زوال

 در موردمطالعه گونه كه داد نشان مطالعه اين نتايجگرفت. 

 حرارت، درجه متوسط به بیشتری حساسیت رويشگاه اين

 مديريت در ندتوامی كه دارد بارندگی متوسط به نسبت

همچنین نتايج نشان داد  .كند شايانی كمک هاجنگل اين

تأثیر عوامل ايجادكننده زوال بر روی درختان، حتی با  كه

بهبود شرايط اقلیمی امکان ازسرگیری رويش مجدد در آن 

  درختان را، از بین برده بود.
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CCoommppaarriinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  cclliimmaattee  vvaarriiaabblleess  oonn  hheeaalltthhyy  aanndd  ddeecclliinneedd  ssttaannddss  ooff  

PPeerrssiiaann  ooaakk  ((QQuueerrccuuss  bbrraannttiiii  LLiinnddll..))  iinn  tthhee  ““KKhhoorrrraamm  AAbbaadd””  

  
Abstract 

In this study, using dendroclimatology (a branch of the 

science of dendrochronology), the impact of climate variables 

on normal and declined oak stands was studied near the city 

of “Khorram Abad”, Iran. After the selection of 12 samples 

from healthy trees and 12 trees from declined ones, breast 

height (1.30 m) discs were prepared. Then, the samples were 

scanned and ring width was measured using Corel Draw 

software. Using TSAP and ARSTAN softwares, cross dating 

between samples were done and chronology was prepared, 

respectively. From the nearest meteorological station, rainfall 

and temperature data were obtained and their effects on 

growth rings of trees was investigated using Pearson's 

correlation coefficient. The results of this study showed that 

both chronologies were equally affected by climatic factors. 

The temperature during the growing season and before it had 

a similar effect on both chronologies. Until 2010, the growth 

of trees was almost the same, but from this year onwards, 

curve of declined trees dropped in growth, probably due to the 

impact of pests and the deterioration in trees. From this year 

onwards, despite the significant increase in precipitation, 

compared with previous years, increasing growth of the 

declined trees was not found and this means that due to the 

factors causing deterioration and thus reducing the activity of 

cambium, the trees have lost their re-growth and even with 

the improvement of environmental conditions, there was no 

possibility of growth resumption. 

Keywords: Quercus brantti, decline, ring width, temperature, 

precipitation. 
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